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ெசபரா� ப�ைற மாநக� ம�ற அைட� நிைல அறி�ைக

2020 ெசபரா� ப�ைற ெப�நி�வன ��கிய��வ�க�

நா�கா� தவைண 2020
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ெசபரா� ப�ைறைய திறைம, 

சம��வ�, ப�ைம, 

ேபா���த�ைம மி��த 

ெதாழி���ப� சா��த 

சிற�த நகரா��த�

"நகரா�சி ேசைவ, நக���ற 

தி�டமிட� ம��� 

உ�க�டைம�� ேப�த�,  

ெசபரா� ப�ைற ச�க�தி� 

ேதைவக��� ஏ�ப 

திற�பட நட�த�"



சம��வ�

1 ேகாரண� ந�� ெதா�� ேநா� த��� எ�� 

க��ெபா�ள�� �ழ�ைதக��கான வ�ண� 

த���� ேபா���� ெம�நிக� வழி ப�� 

வழ��� வ�ழா

(5 நவ�ப� 2020)

2 ப�னா� ��க�, வட ெசபரா� 

ப�ைறய���ள ப�����-சியாம� 

எ�ைல�க� தள�ைத பா�ைவய��ட�.

(23 �ச�ப� 2020) 

3 2020 ெசபரா� ப�ைற �ைக�பட வ��� 

ப�சள��� வ�ழா

(24 �ச�ப� 2020) 

1 வ�ைளயா�� வளாக�, ெப�தா�, க�பளா 
ப�தாசி� வைளத�� ப�தா�ட திட� 
ேம�ப��த� தி�ட திற�� வ�ழா

(7 நவ�ப� 2020) 

2 ெசபரா� ப�ைற மாநக� ம�ற அளவ�லான 
ேந�ைம நா� ெகா�டா�ட�

(26 நவ�ப� 2020) 

3 2020-ஆ� ஆ�� பா�கா�பான 
நகர�தி�ட� திற�� வ�ழா

(19 �ச�ப� 2020) 

4 ெசபரா� ப�ைற ெம�நிக� வ�னாவ�ைட 
ேபா��

(20 �ச�ப� 2020) 

திறைம



1 நா�க� க��தைட நிக��
(4 நவ�ப� 2020) 

2 ��கி த���

இட�க� ேசாதைன  =  287

அபராத�                            =  120

3 எலிக� த��� & ப����

எலிக� ப���க�ப�ட�  = 2332

4 நா�க� த��� & ப����

நா�க� ப���க�ப�ட�  = 734

ேபா���த�ைமப�ைம

1 க�ம வ�வசாய�தி�� ப�னா�� மாநில 
ஆ�ந� வ�ைக (மேலசியா �த� வன�ல 
அவைர� ெச� இய�ைக ேவளா�ைம)
(5 அ�ேடாப� 2020) 

2 ெப�மா�தா� நிேபா� ச�க���� �வைக 
மர� ம��� வ�வசாய ��சி வைக உ�ப�தி 
ெபா�டல� வழ��� நிக��
(1 நவ�ப� 2020) 

3 ெசபரா� ப�ைற மாநக� ம�ற ெச���� 
வ�வசாய ப�ைணய�� கா�கறி பறி�த�
(27  நவ�ப� 2020) 

4 ெசபரா� ப�ைற மாநக� ம�ற சி�ல� ஆைல 
திற�� வ�ழா

(10 �ச�ப� 2020) 

5 ஒ�ைற ெநகிழி பய�பா� நவன�  க�வ� 

வ�ைளயா�� �வ�க வ�ழா
(20 �ச�ப� 2020) 

6 ��ைமயான ம��� அழகான வ��  ேபா�� 
ப�சள��� நிக�� & ெப�மா�தா� நிேபா� 
சிற�த கிராமாக அறிவ���

(27 �ச�ப� 2020) 

நா�கா� தவைண 2020 4TH QUARTER 2020



1 க�ேபா� ப�காள�, ப�ட�ெவா��தி� நவன�  
�லக� திற�� வ�ழா

(17 அ�ேடாப� 2020) 

ச�க தா�க�
�காதாரமான வா��ைக �ைறைய 

அம�ப���த�

1

��ைமைய பா�கா�த� வ�ழி��ண�� 

நிைலைய அதிக��த�
2

மைல ஏ�த� வழி மன அ��த�ைத 
�ைற�த�

3

ெபா�ளாதார தா�க�
நக���ற தி�டமிட� வைர�பட� 
அ�கீக��க�ப�ட�:

1

·   ெதாழி�சாைல         :  16

·   வண�க�                      :  34

·   ��ய����                 :  15

ைற� ம��� இண��த� சா�றித� 

அ�கீக��க�ப�ட�:

2

·   ��ய���� தி�ட�                            :  3

·   �ய��ய����                                      :  19

·   ெதாழி�சாைல/ அ�வலக�/ 

   ப�டைற                                                       :  15

·   ம�ற க��ட�                                  :  12

உ�ம வ��ண�ப� அ�கீக��க�ப�ட�  : 4533

�����ழ� தா�க�
�����ழ� வ�ழி��ண�ைவ 

அதிக��த�

1

�����ழ� ேநசி�த� உண��சி ��ட�2

ப�ைம ��கா பராம���3

ெதாழி���ப தா�க�
தகவ� பகி��1

வா��ைகயாள��� எள�தான �திய 
ெதாழி���ப� வழ��த�

2

நக���ற ��ணறி� நி�வாக�தி� 

அ��பைட அ�ச�கள�� பய�பா� 
3

2 ெசபரா� ப�ைற மாநக� ம�ற மி�ன�ய� 
பண�ைப �வ�க வ�ழா  
(21 நவ�ப� 2020) 
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